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Метою викладання навчальної дисципліни “Державний ветеринарно-

санітарний контроль та нагляд” є - вивчення ветеринарного законодавства 

України щодо державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду. 

Основними завданнями вивчення дисципліни“Державний 

ветеринарно-санітарний контроль та нагляд” є питання ветеринарного 

законодавства України  щодо державного ветеринарно-санітарного контролю 

та нагляду. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати : 

 предметну область та розуміння професії, знати фундаментальні 

праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених за обраним напрямом 

досліджень; 

 загальні принципи державного ветеринарно-санітарного контролю 

та нагляду; 

 загальні принципи НАССР; 

 законодавство України з питань державного ветеринарно-

санітарного контролю та нагляду. 

 вміти : 

 здійснювати державний  ветеринарно-санітарний контроль і 

нагляд.  

 проводити документування та реєстрацію даних моніторингу 

ветеринарно-санітарного контролю; 

 володіти методологічним інструментарієм проведення наукових 

досліджень у галузі «Ветеринарна медицина» зі спеціальності «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза», керуючись принципами академічної 

доброчесності та наукової етики; 

 проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових 

положень та ідей щодо напряму досліджень; 



 спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю загалом за спеціальністю «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза». 

 ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження з 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, які приводять до отримання 

нових знань; 

 формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень; 

 розуміти шляхи впровадження результатів наукових досліджень у 

виробництво, навчальний процес та науку. 

 презентувати результати досліджень, в тому числі у вигляді 

дисертаційної роботи, захищати результати проведених досліджень. 

 

Зміст дисципліни: 

Тема 1. Держане управління в галузі ветеринарної медицини. 

Тема 2. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд. 

Тема 3. Захист здоров’я тварин. 

Тема 4.Надзвичайні протиепізоотичні комісії та карантин тварин. 

Тема 5. Регулювання виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного 

походження. 

Тема 6. Регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів, 

субстанцій та засобів ветеринарної медицини. 

Тема 7. Вимоги до виробництва кормових добавок, преміксів та кормів для 

тварин. 

Тема 8. Вимоги  щодо здійснення міжнародної торгівлі. 

Тема 9. Відповідальність осіб за правопорушення у галузі ветеринарної 

медицини. 

 

 

 

 

 

  
 


